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▪ ກ ານົດ ສະພາບສ່ິງແວດລັ້ອມ ຂອງຂະແໜງການປ່າໄມັ້ ແລະ ການປຸງແຕ່ງໄມັ້ ຕົວຈິງ ຂອງແຂວງ (ພືັ້ ນທ ່ ປ່າໄມັ້ ຕາມ
ປະເພດ, ຈ ານວນໜັ້ າວຽກ (ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມັ້ , ຜ ັ້ ຄັ້ າໄມັ້ , ປ່າປ ກຂອງຄອບຄົວ, ອ່ືນໆ)

▪ ສະເໜ 2 ແບບຈ າລອງ ແລະ ອະທິບາຍ ຄວາມສົມມຸດຖານຂອງທ່ານ ສ າລັບ ມາດຖານທ ່ ໄດັ້ ຄັດເລືອກໃນແບບຈ າລອງ

A. ກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ເຮັດວຽກໄດັ້ດ 

B. ກວດກາທາງດັ້ານລະບຽບການ ຍັງອ່່ອນ

• ສ າລັບ ແບບຈ າລອງຂອງແຂວງທ ່ ຄືກັນ, ຄ ານວນໜັ້ າວຽກທ ່ ຈ າເປັນ ສ າລັບ ການຄຸັ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາທາງດັ້ານ
ລະບຽບການ ຂອງ: a) ປ່າປ ກ, b) ໄມັ້ ຈາກ ທ ່ ດິນ ບນກ ໃນລະດັບ ແຂວງ, ເມືອງ ແລະ ບັ້ ານ ແລະ ອະທິບາຍຄວາມສົມມຸດ
ຖານຂອງທ່ານ

• ສະຫ ຸ ບ ກ່ຽວກັບ ຂັັ້ ນຕອນຂອງການຢັັ້ ງຢືນຄວາມຖືກຕັ້ອງ

ເຄືຸ່ ອງມືຮັບໃຊັ້ ໃນການປຶກສາຫາລື

▪ ຄອມພິວເຕ Laptop

▪ ແບບຈ າລອງ Excel (2 ເອກະສານ ຕ ່ ກຸ່ມ (“_ຮ ບການ A” ແລະ“_ຮ ບການ B”)

ການຈັດຕັັ້ ງ ການປຶກສາຫາລື

▪ 3 ກຸ່ມ

▪ ການສະເໜ ຜົນ ຂອງກຸ່ມ ສ າລັບ ຮ ບການ A ແລະ ຮ ບການ B, ສົມທຽບ ຜົນໄດັ້ ຮັບ ຂອງກຸ່ມ ແລະ ເປ ດການສົນທະນາ

ຄ າຖາມ ສ າລັບ ການປຶກສາຫາລື
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